Grondwater, kwaliteit en kwetsbaarheid

1. Waardering van het grondwater
Ons grondwater vormt een kostelijk bezit.
Het houdt ons land groen en het levert een
groot gedeelte van het benodigde drinkwater, alsmede water voor huishoudelijk
en industrieel gebruik. Het is natuurlijk
jammer dat de hoeveelheid grondwater die
de planten voor ons overlaten onvoldoende
is om geheel in de menselijke behoeften te
voorzien. We zijn daardoor gedwongen ook
naar andere bronnen uit te zien en het
vooruitzicht dat wij in de toekomst zullen
zijn aangewezen op een steeds groter
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wordende hoeveelheid oppervlaktewater
waarvan de kwaliteit belangrijk minder en
de kwetsbaarheid aanzienlijk groter is dan
die van het grondwater, is niet al te opwekkend.
Reden te meer om de kwaliteit van het
beschikbare grondwater te waarderen en
nauwlettend te bewaken!
In het algemeen is die waardering er wel.
Een mooie put is iets waarmee je voor
den dag kunt komen en waaraan je je zelfs
kunt hechten. Voor sommigen is die
hechting zelfs zo sterk, dat ze zich het
goede putwater laten nazenden. Zo wordt
verhaald dat koning Lodewijk Napoleon,
toen hij in Den Haag resideerde, drinkwater
liet halen uit een put op de Utrechtse
Mariaplaats. Merkwaardigerwijs was de
kwaliteit van dit putwater naar onze maatstaven vrij slecht; 's konings gezondheid zou
waarschijnlijk meer gebaat geweest zijn met
het gebruik van het dichter bij huis verkrijgbare Haagse duinwater. Maar wat van
ver komt is nu eenmaal lekkerder en
Lodewijks smaak ging kennelijk uit naar
het speciale aroma van het verontreinigde
Utrechtse water. Van enige schadelijke
gevolgen van 's konings voorkeur is
trouwens niets bekend.
Dit laatste is helaas wèl het geval met de
Londense dame die lang in Broad Street
had gewoond en de kwaliteit van het water
uit de Broad Street Pump in die mate waardeerde, dat ze ook nà haar verhuizing naar
een ander stadsgedeelte haar drinkwater uit
die pomp bleef betrekken. Het droeve
resultaat daarvan was dat ze, als enige in
haar wijk, als slachtoffer viel van de
cholera-epidemie die in 1854 in de omgeving van Broad Street woedde. Haar dood
leverde belangrijk materiaal voor de
studie van John Snow, die onweerlegbaar
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kon bewijzen dat cholera een 'waterborne
disease' is.
2. Waarborgen voor de hygiënische
betrouwbaarheid
De Broad Street Pump brengt ons op de
vraag naar de hygiënische betrouwbaarheid
van ons grondwater. Dat ondiep zakwater,
zoals het door die pomp werd geleverd,
dikwijls zwaar is verontreinigd, is wel
genoegzaam bekend. Met het diepere water
is het echter anders gesteld. Vooral bij een
vergelijking met het in ons land beschikbare
oppervlaktewater komt het diepere grondwater er bijzonder gunstig af. Anders dan
het onbeschermde oppervlaktewater staat
dit grondwater niet voortdurend bloot aan
verontreinigingen van allerlei aard; het
heeft bovendien een meer konstante
samenstelling en ook een vrijwel konstante
temperatuur. Deze eigenschappen maken
het grondwater tot een waardevolle bron
voor onze drinkwatervoorziening.
Het vertrouwen in de kwaliteit van het
Nederlandse grondwater is groot en dat
vertrouwen is in het algemeen terecht.
Toch zijn ook hier wel enkele minder
gunstige omstandigheden die wij niet uit het
oog mogen verliezen. Misschien ben ik in
dit opzicht wat te zwaartillend maar dat
komt dan waarschijnlijk omdat ik mijn
watertechnologische ervaringen hoofdzakelijk in het toenmalige Nederlands Indië
heb moeten opdoen. Behalve het bruintroebele kaliwater gebruikten we daar voor
de drinkwatervoorziening veel grondwater,
dat als krachtige stralen uit bronnen op de
berghellingen vloeide of als artesisch water

met een positieve stijghoogte uit de vlakte
opwelde.
Zo werd het drinkwater voor het oude
Batavia geleverd door diepe artesische
putten. Dit was ook het geval met het
zuidelijk gedeelte van Bandung, terwijl de
noordelijke wijken van deze stad werden
gevoed met bronwater afkomstig van de
hellingen van de Tangkuban Prahu.
Bij mijn eerste praktische instruktie werd
mij daar toen bijgebracht dat grondwater
slechts als hygiënisch betrouwbaar mocht
worden beschouwd wanneer de watervoerende formatie door afsluitende lagen
deugdelijk was beschermd tegen verontreinigingen uit meer oppervlakkig gelegen
aardlagen. Bovendien diende het water in
de aquifer onder een zekere overdruk te
staan die eveneens het indringen van verontreinigingen belette. Wenselijk was tenslotte
ook de afwezigheid van bewoning in het
infiltratiegebied, dat bij voofkeur niet, of
weinig, gekultiveerd moest zijn.
Grote waarde werd dus gehecht aan de
aanwezigheid van statische barrières die
langs mechanische weg (afsluiting, overdruk)
een verontreiniging van het grondwater
moesten beletten.
Letten we thans op de Nederlandse situatie
dan moeten we konstateren dat
— deugdelijk afsluitende lagen hier zeldzaam zijn;
— boven het maaiveld opspuitend grondwater hier onbekend is;
— de infiltratiegebieden deel uitmaken
van een der dichtst bevolkte streken ter
wereld met een intensieve landbouw en
nijverheid.

Volgens 'koloniale' maatstaven zou ons
grondwater dus wel bijzonder onbetrouwbaar moeten zijn!
De verklaring van deze paradox schuilt in
de verschillen in struktuur van de Indische
en de Nederlandse bodem. Voor iemand,
die tijdens een Oostmoesson de diepe
barsten en spleten in de uitgedroogde tropische laterietgronden heeft waargenomen,
is het duidelijk dat een dergelijke formatie
nooit de bescherming kan bieden van het
dikke pakket van fijnkorrelige zanden dat in
Nederland wordt aangetroffen. Deze zanden vormen een voortreffelijk filtermateriaal
dat allerlei ongerechtigheden langs fysische,
chemische en biologische weg tegenhoudt
en elimineert.
Van het aardoppervlak inzijgend zakwater
wordt niet langs mechanische weg buiten
de watervoerende laag gehouden, maar door
diverse processen van zijn verontreinigingen bevrijd. De kwaliteit van het Nederlandse grondwater wordt dus niet gewaarborgd door de aanwezigheid van statische
barrières maar door tal van zuiveringsprocessen die zich in de bodem afspelen en
aldus als een dynamische barrière fungeren.
Zo gezien is de Nederlandse bodem eigenlijk één groot meerlagig biologisch droogfilter dat zijn taak op voortreffelijke wijze
vervult.
3. Biochemische processen in de bodem
Het zal u bekend zijn dat de biologische
afbraakprocessen zich in hoofdzaak in de
allerbovenste, zuurstofhoudende bodemlagen afspelen. Ongewenste mikroben
worden daar geëlimineerd terwijl gelijktijdig
een afbraak plaats vindt van organische
en stikstofhoudende verbindingen tot kooldioxyde en nitraat.
Wanneer in diepere lagen de zuurstof is
verbruikt komt dit proces vrijwel tot stilstand. In sulfaat- en nitraathoudend water
gaat de mineralisatie echter verder. De
sulfaten gaan daarbij over in sulfiden,
terwijl nitraat weer tot ammonium kan
worden gereduceerd. Het is echter eveneens
mogelijk dat denitrifikatie optreedt waarbij
het reduktieprodukt bestaat uit elementaire
stikstof die als gas ontwijkt.
4. Fysico-chemische processen in de bodem
Bij de passage door de bodem voltrekken
zich in het water niet alleen biochemische
maar ook fysico-chemische processen.
Chemische bestanddelen kunnen door de
bodemdeeltjes aan het water worden
onttrokken door filtratie en adsorptie;
uitwisseling van ionen kan eveneens plaatshebben [1].De bodem heeft daardoor een
zekere opslagkapaciteit, zoals o.m. is
gebleken bij onderzoekingen over het gedrag
van bestrijdingsmiddelen en radio-aktieve
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nucliden. Deze opslagkapaciteit is groot
maar toch niet onbegrensd. Voor verbindingen zoals sommige bestrijdingsmiddelen,
dieindebodem meer ofminder snel
worden omgezet of afgebroken, vormt
deze begrenzing geen probleem; persistente
stoffen zullen echter bijeen lang aanhoudende belasting opden duur naar dewatervoerende laag migreren.
Stoffen die niet opeen of andere wijze
door de bodem worden gebonden zullen
rechtstreeks naar hetgrondwater overgaan.
Dit isbijv. het geval met hetverzilting
veroorzakende natriumchloride ener moet
rekening mee worden gehouden datonder
de duizenden verbindingen, die thans door
de chemische industrie worden samengesteld en zich vervolgens inhet milieu
verspreiden, stoffen voorkomen waarmede
dit ook het geval zal zijn. Iseen dergelijke
stof bovendien fysiologisch aktief dan
wordt dedrinkwatervoorziening bedreigd.
In aldeze gevallen gaat het om opname van
verontreinigingen die afkomstig zijn van
het aardoppervlak. Het is echter ook mogelijk dathet indegrond dringende water
bestanddelen uit debodem opneemt.
Dit kan zo ver gaan, dat zgn. mineraalwater ontstaat. Aan dergelijk mineraalwater, datdoor zijn smaak ofuiterlijk niet
meer als drinkwater mag worden beschouwd,
wordt van oudsher een geneeskrachtige
werking toegeschreven. Verscheidene
bloeiende badplaatsen danken hun bestaan
aan het geloof inde heilzame werking van
deze zoutrijke wateren [2].
Bij demagie van de mineraalwateren behoevenwe echterniet stil te staan omdat zein ons
land hoofdzakelijk als formatiewater voorkomen.Toch heeft het een enkele keer wel geleken, dat ook Nederland een 'Kurort' rijk
zou worden. Ikherinner in dat verband aan
de tragikomedies van het Haarlemse brongebouw enhet meertje van Rockanje.
Speciale stoffen die het Nederlandse grondwater uit debodem kan opnemen zijn o.m.
keukenzout, organische verbindingen,
ammonium, calcium, ijzer en mangaan.
Het zoutbezwaar inde kustprovincies
maakt het grootste gedeelte van het daar
aanwezige grondwater ongeschikt voor
konsumptie. Organische stof enammoniumverbindingen kunnen restanten zijn van een
onvolledige biologische afbraak van in het
water aanwezige verontreinigingen, maar
meestal zijn ze door het grondwater uit
veenlagen opgenomen. Calcium, ijzeren
mangaan zijn typische bodembestanddelen.
Calcium gaat in oplossing wanneer kalkagressief water inaanraking komt metin
de bodem aanwezig calciumcarbonaat.
En tenslotte worden ijzer en mangaan
gemakkelijk door zuurstofvrij water opgenomen.
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Afb. 1- Droogrest engeleidingsvermogen voor elektriciteit vanhet grondwater van220 pompstations.
(Onderzoek RIV 1975.)

5. Samenstelling van het door drinkwaterbedrijven verwerkte grondwater
Voor een uitvoerige beschouwing overde
samenstelling van het inde Nederlandse
bodem voorkomende grondwater ontbreekt
mij detijd. Belangstellenden kunnen worden
verwezen naar de studies die over dit
onderwerp zijn gepubliceerd [3,4]. Watons
in het bijzonder interesseert is desamenstelling van het grondwater dat in Nederland totdrinkwater wordt verwerkt.
Het gaat dan omeen zeer bepaalde selektie
uit hetaanwezige grondwater, d.w.z. uit de
beschikbare grondwatersoorten heeft men
het water gekozen, dathet meest geschiktis
voor drinkwaterbereiding. Dit betekent
bijv. dat zilt grondwater buiten beschouwing blijft.
Gegevens over de samenstelling van het
door Nederlandse bedrijven gebezigde
grondwater kunnen worden geput uitde
door de VEWIN gepubliceerde statistische
overzichten. De laatste uitgave, uitgekomen
in 1970 [5] bevat echter de weinig recente
resultaten van analyses die in 1968 zijn
verricht. Met toestemming van dr. J. H.
Dewaide, Hoofd van de Sector Water van
de Inspectie van deVolksgezondheid konik
echter gebruik maken van deresultaten
van de analyses die het Rijksinstituut voor

de Volksgezondheid in1975 maakte van het
water van 220 grondwaterpompstations.
Geheel representatief voor desamenstelling
van het in 1975 verwerkte water zijn deze
gegevens niet. Het gaat immers slechtsom
één analyse per pompstation en bovendien
is niet bekend aan welke onderlinge verhouding elk pompstation tijdens debemonstering water onttrok. Tesamen geven de
cijfers echter toch een indruk vande
samenstelling van het grondwater datin
1975inbewerking werd genomen.
Een statistische bewerking van deze gegevens
leverde het volgende resultaat:
Vaste stoffen (droogrest) en geleidingsvermogen voor deelektriciteit (EG) (afb.1)
Droogrest (inmg/l) enE G(in microSiemens per cm) zijn door een faktor van
omstreeks 1,4met elkaar vefbonden.
EG » 1,4x droogrest.
Beide grafieken geven dan ook een zelfde
beeld.
Zelfs het water met dehoogste droogrest
(928 mg/l) voldoet nog aan deeis dat
drinkwater niet meer dan 1000mg vaste
stof per liter mag bevatten.
Kiest men als aanvaardbare grenswaarde
500 mg/l dan verwerken slechts 12,2%
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van de pompstations water met een hoger
gehalte aan vaste stof.
Het lage zoutgehalte van hetin bewerking
genomen water hangt direkt samen metde
hoge kosten verbonden aan ontzouting.
Bij hetzoeken naar water zaldekeuze
daarom altijd vallen opeenwater metzo
weinig mogelijk opgeloste vaste stof.
Dat echt zoutarm grondwater in Nederland
overigens niet overvloedig voorkomt, blijkt
uit het feit dat 69,2% vande pompstations
water moet verwerken dat meer vaste stof
bevat dande200mg/ldievolgens deUS
Goals for Drinking Water [6] eenwenselijke grenswaarde zou zijn.
Ammoniumgehalte (afb.2)
Volgens de aanbevelingen van de VEWIN
[7] behoort het gehalte aan ammonium-ion
van drinkwater kleiner tezijn dan0,2 mg/l
en bij voorkeur kleiner dan0,05mg/l.
Aan deze laatste eisvoldoet hetruwe water
van slechts 31,0% per pompstations;
56,4 % verwerkt zelfs water met meer dan
0,2 mg/l.Als hoogste waarde werd 10,5
mg NH4/I gevonden. Verwijdering vanhet
ammonium isdusin veel gevallen noodzakelijk.
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Afb. 2 - Ammoniumgehalte van het grondwater
van 220 pompstations. (Onderzoek RIV 1975.)
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IJzergehalte (afb.3)
Niet minder dan 82,8 % der pompstations
verwerkt water met een ijzergehalte dat
groter isdan de door de VEWIN [7] voor
drinkwater aanbevolen grenswaarde van
0,1 mg Fe/l.De hoogste waarde bedroeg
13,4mg/l. Eenverwijdering vanditijzer is
in veel gevallen noodzakelijk.
Hardheid (afb. 4)
Slechts 16,2 % vandepompstations verwerkt water metde door het KIWArapport [8] optimaal genoemde hardheid
van 2-3 meq/1.
Te hard water wordt door 62,4% vande
pompstations gewonnen terwijl het water
van 21,4 % andere tezachtis.
Het is niet verwonderlijk dat de drinkwatertechnologen staan te popelen omde samenstelling vanhetwater door ónthardingof
ópharding te optimaliseren, maar zo lang de
vage vermoedens over een mogelijke
(geringe) invloed vande drinkwatersamenstelling op de oversterfte aan harten vaatziekten niet grondig zijn getoetst,
zal hetverstandig zijn depaswatte
markeren.
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Afb. 3 - IJzergehalte van het grondwater van 220
pompstations. (Onderzoek RIV 1975.)

6. Kwaliteitsbescherming
Uit het voorgaande blijkt, dat het door de
pompstations bewerkte grondwater in het
algemeen vaneenredelijke kwaliteitis,
maar dikwijls eenzekere behandeling
behoeft. Deze behandeling, waarover u
vandaag het nodige te horen krijgt, kanuit
verschillende bewerkingen bestaan; ze zijn
in het algemeen wat eenvoudiger dan de
processen dienodig zijn voor de bereiding
van drinkwater uit oppervlaktewater.
Wij moeten daarom zuinig zijn metons
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Afb. 4 - Hardheid van het grondwater van220
pompstations. (Onderzoek RIV 1975.)

grondwater ener vooral voor waken, dat
de huidige kwaliteit ook in de toekomst
blijft gehandhaafd. Het zalgoed zijn
daarbij in gedachten te houden datwijmet
1 3 ^ miljoen zeer aktieve Nederlanders
boven op het biologisch filter leven datde
kwaliteit vanonsgrondwater moet handhaven. Tot op heden heeft dit filter Voortreffelijk gefunktioneerd maar hetis geheel
open en daardoor toegankelijk voor allerlei
besmettingen.
Welke zijn nu diebesmettingen diede
grondwaterkwaliteit kunnen schaden?
Gewoontegetrouw denken wenatuurlijk in
de eerste plaats aan fekaliën en ziektekiemen maar de vrees voor deze mikrobiologische verontreinigingen behoeft niet
overmatig groot te zijn.
Het filtratieproces in de Nederlandse
bodem verloopt zo doelmatig dat pathogène
kiemen weinig kans maken om door te
dringen totdeformaties waaruit het voor
de konsumptie bestemde grondwater wordt
gewonnen.
Een bedreiging van ernstiger aard vormt het
zout in de kustgebieden.
Dit isookhetgeval met diverse aardolieprodukten. Lekkende olietanks en ongevallen bij hettransport vandeze stoffen
bedreigen de kwaliteit van ons grondwater.
Dank zij de fijnkorreligheid van onze
gronden is de migratiesnelheid van de olie
in de Nederlandse bodem gering, maar de
oliebel bij Wezep heeft wèl een minder
plezierige situatie geschapen.
Stortplaatsen van rioolslib en van huishoudelijke en industriële afvalstoffen kunnen
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de grondwaterkwaliteit eveneens schaden.
Naar ik meen zal ir. Venhuizen u daarover
nog uitvoerig inlichten.
Gevaarlijk kunnen ook in land- en tuinbouw
gebezigde bestrijdingsmiddelen zijn. Het
gebruik van deze stoffen wordt daarom in
waterwingebieden slechts bij uitzondering
toegestaan.
Een kombinatie van deze middelen met een
waterwinning is in beginsel niet mogelijk.
Wil men om bijzondere redenen bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken dan moet, zoals
thans bijvoorbeeld te Hillegom het geval is,
het waterwingebied worden prijsgegeven.
Behalve deze bestrijdingsmiddelen is er
tenslotte de inmense verzameling van
industriële Produkten en afvalstoffen
die zich in het milieu verspreiden en waarvan sommige op den duur wellicht tot het
grondwater zullen doordringen. Het gedrag
van deze verbindingen in de bodem wordt
thans bestudeerd en de te verzamelen kennis
zal de basis voor het toekomstige beleid
moeten vormen.
Op het ogenblik kan men niet veel meer
doen dan het beperken van bepaalde
aktiviteiten binnen waterwingebieden. Het
beschermen van dergelijke gebieden is
vaak niet gemakkelijk, ik herinner u aan de
strijd van de Haagse Duinwaterleiding
tegen de aanleg van de provinciale weg
door haar wingebied. Het is een zware
strijd geweest maar zij was ten volle waard
om te worden gestreden!

1. Water op aarde
Water is onmisbaar voor mens, dier en
plant en in dit verband is het maar gelukkig
dat er zoveel water op aarde aanwezig is,
niet minder dan 1370 miljoen km:5. Wordt
deze hoeveelheid uitgesmeerd over het
gehele aardoppervlak van 510 miljoen km 2 ,
dan ontstaat een schijf ter dikte van 2700 m
en komt onweerstaanbaar de gedachte aan
overvloed en onuitputtelijkheid naar voren.
Deze gedachte verdwijnt echter snel
wanneer de kwaliteit van het water mede in
beschouwing wordt genomen. Volgens
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onderstaande tabel omvat het vloeibare
Water op aarde
plaats

hoeveelheid
in ÏO™ m 3

zeeën en oceanen
gletschers en poolijs
grondwater
meren en rivieren
atmosfeer
biosfeer

1330
29
8,4
0,2
0,013
0,0006

totaal

1368

percentage
97,25
2,12
0,61
0,01
0,00
0,00
100
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zoete water op aarde slechts 0,62 % van
het totaal, overeenkomende met 8,6 miljoen
km 3 en met een schijf ter dikte van 63 m
wanneer het over het gehele landoppervlak
der aarde ad 136miljoen km 2 wordt uitgesmeerd. Van deze hoeveelheid bevindt zich
nog de helft op een diepte groter dan 800 m,
waar het zoutgehalte vaak te hoog is en de
winning in ieder geval kostbaar met als
gevolg dat met het zoete water op aarde,
's werelds grondstof no. 1de uiterste zuinigheid moet worden betracht.
De bovengegeven beschouwing is juist,
maar niet volledig. Het zoete water op aarde
is immers geen delfstof zoals kolen of olie,
waar gebruik gelijk is aan verbruik

• •

Afb. 1 - Hydrologische kringloop.

•

(C + 0 2 -> CO-2 + 406 MJ/kmol) en
nieuw materiaal in onze tijd niet wordt
gevormd, met uitputting van de voorraden
als uiteindelijk resultaat. Integendeel,
wanneer zoet water wordt gebruikt kan de
hoedanigheid veranderen (drinkwater -> afvalwater) of het kan in een andere aggregaatstoestand overgaan (transpiratieverliezen bij irrigatie), maar het is en blijft zoet
water. Het meest belangrijke verschil echter
is dat voortdurend nieuw zoet water wordt
gevormd. Het water op aarde, als waterdamp in de atmosfeer, als oppervlaktewater
in meren en rivieren, zeeën en oceanen en
als grondwater in de poriën van de bodem
is immers niet in rust, maar steeds in
beweging en gaat voortdurend van de ene
in de andere vorm over, de zgn. hydrologische kringloop (afb. 1). Atmosferisch
water valt omlaag als regen, sneeuw en
hagel en kondenseert bovengronds als mist,
dauw en ijzel en ondergronds in de poriën
van het bodemmateriaal. Niet al dit
omlaag bewegende atmosferische water
komt echter het oppervlaktewater of het
grondwater ten goede, voortdurend is er
een terugkeer naar de atmosfeer. Een deel
van de neerslag wordt opgevangen door de
begroeiing en verdampt (interceptie). Het
water op de grond in plassen en moerassen
staat aan verdamping bloot, evenals het
water in meren en rivieren (evaporatie).
Van het in de bodem infiltrerende water
verdampt eveneens een deel uit de poriën,
terwijl een ander deel door de plantengroei
wordt teruggevoerd naar de atmosfeer
(transpiratie). Het overblijvende deel van de
neerslag stroomt over het terreinoppervlak
af naar open waterlopen of zakt omlaag in
de bodem, door de bovenste nog gedeeltelijk
met lucht gevulde aardlagen heen tot het de
grondwaterspiegel bereikt en aan de grondwatervoorraad ten goede komt. Dit grondwater is evenmin in rust, maar stroomt
door de bodem min of meer horizontaal af
naar lager gelegen plaatsen waar het zichtbaar in de vorm van bronnen of onzichtbaar door overvloeiing in meren en rivieren
weer het aardoppervlak bereikt. De beken
en rivieren verenigen zich tot grotere
stromen die het water tenslotte naar de zee
brengen. Hier verdampt het water weer en

Afb. 2 - Waterbeweging op aarde in 1000
km3fjaar.
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